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Seznam úkolů
33. schůze konané dne 7. ledna a 34. schůze konané dne 21. ledna 2016

1132/33/7/2016
Záměr statutárního města Přerova - způsob prodeje parkovacích karet pro volné 
parkování na parkovišti na střeše obchodní galerie (budova bývalého Prioru) na ul. 
Čechova v Přerově 
Část: 2.
odboru správy majetku zpracování podmínek pro realizaci prodeje dle bodu 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 trvá

1136/33/7/2016
Nájem nemovité věci v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1019/12 
v k.ú. Přerov 
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Přerov (jako 
pronajímatelem a vlastníkem pozemku) a společností HyperCube a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, V 
Štíhlách 2051/4, PSČ: 142 00 (jako nájemcem a stavebníkem) ve znění dle přílohy č. 1. Předmětem 
smlouvy je nájem části pozemku p.č. 1019/12, ostatní plocha, o výměře 6 m2 v k.ú.Přerov. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 13.1.2016 do 14.3.2016. Nájemné bude činit 9.988,- Kč a 
bude navýšeno o příslušnou sazbu DPH. Účelem nájmu je umístění dočasného objektu přenosného 
promostojanu LEO Express HyperCube. Součástí smlouvy je ujednání, kterým statutární město Přerov 
uděluje souhlas s umístěním stavby na předmětné části pozemku

O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno

1138/33/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor v objektu 
občanské vybavenosti č.p. 387,  příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 
p.č. 2152/2, v k.ú. Přerov (Čechova 43). 
Část: 1.
uzavření nájemní smlouvy na prostor - místnost č. 028, situovaný v 1. PP,  v objektu občanské 
vybavenosti č.p. 387, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2152/2, zast.pl.  a 
nádvoří, v k.ú. Přerov, (Čechova 43) o výměře  9 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako 
pronajímatelem a společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Olšanská 2681/6, IČ 04084063, jako nájemcem, ve znění dle přílohy.  Nájem bude uzavřen na dobu 
neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 1.1.2016. Účelem nájmu bude využití prostoru 
pro umístění a provozování zařízení veřejné komunikační sítě, traťového rozvaděče. Výše nájemného 
bude činit 7.200,-Kč/rok (bez DPH), tj. 800,-Kč/m2/rok
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno

1139/33/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovité věci v majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov
Část: 1.
zřízení věcného břemene - služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene zřídit a 
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provozovat plynárenské zařízení – přeložku NTL plynovodu, a s tím spojeného omezení, spočívajícího  
v povinnosti  strpět  a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 
zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce a 
odstranění k  tíži pozemku p.č. 2645/1 v k.ú. Přerov, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567.
Věcné břemeno - služebnost bude zřízena úplatně a na dobu neurčitou, jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene - služebnosti bude stanovena na základě znaleckého posudku a bude navýšena o 
DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerovem, jako budoucím 
povinným z věcného břemene na straně jedné a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad 
Labem, Klíšská 940, PSČ: 401 17, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na 
straně druhé ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti bude uzavřena do 30-ti dnů ode dne, kdy budoucí 
oprávněný z věcného břemene - služebnosti předloží budoucímu povinnému z věcného břemene -
služebnosti  geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude zaměřen 
rozsah věcného břemene - služebnosti na výše uvedeném pozemku včetně ochranného pásma. 
Vyhotovení znaleckého posudku, kterým bude stanovena jednorázová výše úhrady za zřízení věcného 
břemene - služebnosti včetně ochranného pásma zadá statutární město Přerov. Budoucí oprávněný 
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek 
za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti do katastru nemovitostí
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 splněno

1140/33/7/2016
Převod movité věci - rolby OKAY 3000 z vlastnictví statutárního města Přerova do 
vlastnictví společnosti PERFECT ICE s.r.o.
Část: 1.
úplatný převod movité věci – rolba OKAY 3000 (radlice + 2 nože, 2 x nůž, mazací lis, náhradní díly), 
inv. č. 532-00004587, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti PERFECT 
ICE s.r.o., IČ 27860221, se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava – Martinov, za kupní cenu ve výši 
40.000,- Kč včetně DPH, a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno

1141/33/7/2016
Bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – světelné 
řetězy, světelné krápníky, napájecí zdroje.
Část: 1.
bezúplatný převod movitých věcí - 20 ks světelných řetězů (36V-2054L*20,LED světla, venkovní 
použití, délka 23,3 m), 20 ks světelných krápníků (24V, venkovní použití, 15 m, teplá bílá LED) a 5 ks 
napájecích zdrojů (velký transformátor, 36V AC 72W, přívod 10m), z vlastnictví společnosti EMOS 
spol. s r.o., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 295/17, IČ 19014104, do vlastnictví statutárního města 
Přerov, a uzavření smlouvy ve znění dle přílohy - darovací smlouvy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno
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1144/33/8/2016
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
Část: 
s přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 1. 2016 splněno

1145/33/8/2016
Sportovní klub Přerov – žádost o poskytnutí mimořádné dotace
Část: 1.
schválit poskytnutí dotace ve výši 3 100 000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 
statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub Přerov, IČ: 00533963, se sídlem Přerov, 
Přerov I - Město, Petřivalského 584/1 na přístavbu, nástavbu a stavební úpravy zázemí klubu -
budovy bez č.p./č.e., na pozemku p. č. 5307/107 (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 5307/2 (ostatní 
plocha) a p.č.  5307/329 (ostatní plocha) v k.ú. Přerov v roce 2016 v případě, že jmenovaný spolek 
předloží městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci státní podpory sportu pro rok 2016. Celkové investiční výdaje na projekt činí        
9 499 759 Kč. Zbylé finanční prostředky na realizaci projektu nad rámec poskytnutých dotací zajistí 
Sportovní klub Přerov
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1145/33/8/2016
Sportovní klub Přerov – žádost o poskytnutí mimořádné dotace
Část: 2.
pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 
tohoto usnesení
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 30. 6. 2016 trvá

1146/33/9/2016
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu - DPS
Část: 
uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení (1+0), o ploše 29,33 m2, v domě č. p., příslušném 
k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 481, 482, v k. ú. Přerov, Tyršova, č. o. 68 (vč. 
zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1), s paní S.B., 
za nájemné ve výši 1 040,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o 
nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 1 na dobu určitou do 31.7.2016 s možností prodloužení. 
Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 splněno
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1147/33/9/2016
Souhlas/nesouhlas statutárního města Přerova podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
Část: 2.
vyjádření statutárního města Přerova, kterým uděluje nesouhlas s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská 
pobočka Olomouc určila za osoby užívající byt – 5 osobám a osobám s nimi společně posuzovaným 
uvedeným ve jmenném seznamu, který je obsahem důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 11. 1. 2016 splněno

1149/33/10/2016
Podněty a připomínky z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 12. 
zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 18. 1. 2016 splněno

1162/34/4/2016
Vnitřní předpis č. ../2016 Postup při uplatnění DPH od roku 2016
Část: 2.
s účinností od 1. 2. 2016 Vnitřní předpis č. .. /2016 "Postup při uplatnění DPH od roku 2016" ve znění 
dle přílohy důvodové zprávy
O: Řezáčová Eva, vedoucí Odboru ekonomiky
T: 31. 1. 2016 splněno

1176/34/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužících 
podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, 
který je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov (Chemoprojekt).
Část: 1.
uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 20.12.2005, ve znění dodatků č. 1 až 8,  na prostory 
sloužící podnikání v objektu administrativy č.p. 1117, příslušném k části obce Přerov I - Město, který 
je součástí pozemku p.č. 2294/2, v k.ú. Přerov, (Chemoprojekt), o celkové výměře  64,4 m2, uzavřené 
mezi statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a společností Písek, štěrk a kámen s.r.o., se 
sídlem Citov 86, IČ 26871980,  jako nájemcem, ve znění dle přílohy.

Dodatkem č. 9 bude řešeno:         
1. vyjmutí místností č. 38 a č. 41 o celkové výměře 32,40 m2 z předmětu nájmu (původní celková 
výměra prostor 64,40 m2 se upraví na výměru 32 m2),   
2. úprava výše nájemného. Původní výše nájemného 55.641,60 Kč/rok (bez DPH) se sníží  na novou 
výši nájemného 27.648,- Kč/rok (bez DPH), která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH,
3. úprava úhrady nákladů za energie. Původní výše nákladů za energie 75.373,12 Kč/rok vč. DPH 
bude ponížena o výši nákladů za místnosti č. 38 a č. 41, která se z předmětu nájmu vyjímá a nová výše 
nákladů za energie bude činit   37.452,48 Kč/rok vč. DPH,
s účinností od 1.1.2016
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno
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1177/34/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – prostor sloužících 
podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí pozemku p.č.  282/1, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 44).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 13.9.2012 na prostor 
sloužící podnikání v objektu bydlení č.p. 1866, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je 
součástí  pozemku p.č. 282/1, v k.ú. Přerov, o výměře 67,18 m2, (Žerotínovo nám. 44), mezi 
statutárním městem Přerovem, jako pronajímatelem a Pavlem Wehmhönerem, místem podnikání 
Přerov I - Město, Šrobárova 457/9, IČ 49605062, jako nájemcem, ke dni 31.1.2016, ve znění dle 
přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno

1178/34/7/2016
Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, smlouva o právu provést stavbu           
a zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 88        
v k.ú. Žeravice 
Část: 1.
nájem části  pozemku p.č. 88, ostatní plocha, silnice, o výměře 9 m2 v k.ú. Žeravice za účelem 
provedení stavby „Stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov Žeravice - ulice Lapač“ a uzavření 
nájemní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1.
Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako 
nájemcem), na dobu určitou - od data uvedeného v rozhodnutí na uzavírku, nebo faktického zahájení 
prací, nebo povolení prací dle zvláštního užívání pozemní komunikace a to podle toho, která z 
uvedených skutečností nastane první. Nájem skončí nejpozději dnem uvedeným v protokolu o převzetí 
stavby, maximálně však uplynutím jednoho roku ode dne počátku uzavírky. Nájemné bude činit 40,-
Kč/m2/rok (minimálně 300,- Kč), a bude uhrazeno jednorázově na základě daňového dokladu 
vystaveného pronajímatelem do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 trvá

1178/34/7/2016
Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov, smlouva o právu provést stavbu  a 
zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – část pozemku p.č. 88 v k.ú. 
Žeravice 
Část: 3.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Stanoviště na tříděný komunální odpad Přerov Žeravice -
ulice Lapač“ na části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice a uzavření nájemní smlouvy ve znění dle přílohy 
č. 2.
Smlouva bude uzavřena mezi Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 40a, 
IČ: 60609460, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 120, IČ: 70960399 (jako vlastníkem pozemku) a statutárním městem Přerov (jako 
stavebníkem)
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 3. 2016 trvá
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1179/34/7/2016
Nájem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - prostor v objektu 
bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, který je součástí pozemku 
p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary).
Část: 1.
uzavření dohody o skončení nájmu vzniklého na základě nájemní smlouvy ze dne 11.2.1999, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 4, na prostor v objektu bydlení č.p. 18, příslušném k části obce Přerov XI - Vinary, 
který je součástí pozemku p.č. st. 44/1, v k.ú. Vinary u Přerova (Kulturní dům Vinary) o celkové 
výměře 270 m2, mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a spolkem Taneční Sdružení 
Přerov, se sídlem Přerov I - Město, Sokolská 2784/8, IČ 62350323, jako nájemcem, ke dni 31.1.2016, 
ve znění dle přílohy
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 31. 1. 2016 splněno

1180/34/7/2016
Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p.č. 4951/3, p.č. 5101/5, p.č. 5103,    
a na mostní konstrukci Tyršova mostu, vše v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města 
Přerova.
Část: 2.
zřízení věcného břemene-služebnosti odpovídajícího právu oprávněného z věcného břemene -
služebnosti zřídit a provozovat plynárenské zařízení a s tím spojeného omezení, spočívajícího v 
povinnosti strpět a umožnit oprávněnému a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na  mostní 
konstrukci Tyršova mostu v obci Přerov,  ve vlastnictví statutárního města Přerova, za účelem zřízení, 
stavebních úprav, oprav, provozu a odstranění plynárenského zařízení, v rozsahu dle  geometrického 
plánu č. 6089 -179/2014, a to ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem 
Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem. Věcné břemeno-služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 
Smlouva bude uzavřena ve znění přílohy č. 1
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 29. 2. 2016 trvá

1182/34/7/2016
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML /2876/2015- Oprava chodníku ul. Jabloňová, 
Čekyně
Část: 1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2876/2015 ze dne 09.10.2015, na realizaci stavby 
„Oprava chodníku ul. Jabloňová, Čekyně“ - část stavebního objektu SO 01 Větev A – část „b“, se 
zhotovitelem SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska, IČ 60775530, ve znění 
dle přílohy č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu předmětu plnění (méněpráce). Cena za 
plnění se dodatkem č. 1 snižuje o 6.639,- Kč bez DPH z původní ceny 420.205,45- Kč bez DPH 
sjednané ve smlouvě na konečnou cenu 413.566,45 Kč bez DPH 
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 3. 2016 trvá

1184/34/7/2016
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p.č. 955 v k.ú. Žeravice- kanalizační 
přípojka z RD na parc. č. 853 v k.ú. Žeravice
Část: 1.
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 955 v k.ú. Žeravice mezi statutárním 
městem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34,PSČ 750 11, jako vlastníkem pozemku a p. P. O.      
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a pí M.O., 
O: Vojtášek Zdeněk, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb
T: 21. 3. 2016 trvá

1186/34/8/2016
Přijetí peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů příspěvkovými 
organizacemi zřízenými statutárním městem Přerovem  
Část: 
s  přijetím peněžitého daru účelově určeného a nepeněžitých darů do vlastnictví příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Přerovem, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve smyslu § 27 
odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 1. 2016 splněno

1187/34/8/2016
Základní škola Přerov, Trávník 27 - pověření ředitelky základní školy ke komplexnímu 
zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu
Část: 
Základní školu Přerov, Trávník 27, zastoupenou ředitelkou Mgr. Kamilou Burianovou, komplexním 
zajištěním realizace veřejné zakázky malého rozsahu na ubytovací a stravovací služby v souvislosti      
s organizací lyžařského výcvikového kurzu a ozdravného pobytu pro své žáky ve školním roce 
2016/2017, a to v souladu s vnitřním předpisem č. 09/12 vydaným Radou města Přerova - Zásady 
postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí

O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1188/34/8/2016
Předání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole J. A. 
Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14
Část: 1.
schválit uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého majetku k hospodaření 
uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní 
škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto 
dodatku je předání dokončeného technického zhodnocení s názvem „Energetické opatření budovy MŠ 
Pod skalkou č.p. 13, Přerov II – Předmostí “ v pořizovací ceně 2 797 768,30 Kč k hospodaření 
jmenované příspěvkové organizaci
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 29. 2. 2016 trvá

1189/34/8/2016
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)
Část: 2.
složení Realizačního týmu a Řídícího výboru projektu MAP dle upravené přílohy důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá
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1189/34/8/2016
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)
Část: 3.
financování spoluúčasti statutárního města Přerova na projektu MAP po dobu realizace projektu           
v celkové výši 200.000,- Kč, a to z finančních prostředků přidělených pro školství – základní školy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1189/34/8/2016
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)
Část: 5.
schválit pro rok 2016 předfinancování projektu MAP ve výši 830.800,- Kč
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
T: 31. 12. 2016 trvá

1190/34/9/2016
Přijetí finančního daru - obec Nahošovice
Část: 1.
přijetí daru a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a obcí 
Nahošovice, se sídlem Nahošovice 39, PSČ 751 14, IČ 00636401 jako dárcem, jejímž předmětem je 
darování částky ve výši 5 000,- Kč na spolufinancování provozu denního stacionáře v zařízení 
Sociálních služeb města Přerova, p.o. - Denním pobytu, dle důvodové zprávy
O: Pospíšilová Romana, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství.
T: 31. 3. 2016 trvá

1197/34/10/2016
Podněty a připomínky z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova.
Část: 
primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 
13. zasedání Zastupitelstva města Přerova
O: Puchalský Vladimír, primátor města Přerova
T: 15. 2. 2016 splněno


